
N საათი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 930-1020

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

2 1030-1120

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

3 1130-1220

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის 

ობიექტი

4 1230-1320

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის 

ობიექტი

6 1430-1520

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

7 1530-1620

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

8 1630-1720

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

9 1730-1820

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

0411914 საწარმოო პრაქტიკა - 

საოფისე საქმე                            

ლეილა გიორგობიანი                 

საწარმოო პრაქტიკის ობიექტი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა   საოფისე საქმე                                                                                                                                                                                 
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ცვლილება 13.12.2021


